
 

 

 

 

AUTORIZACIÓN PARA O  
TRATAMENTO DE DATOS 

 
MATRICULACIÓN  

CURSO 2021-2022  

 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS 

Responsable 

CPR Seminario Diocesano – Colegio Diocesano San Lorenzo 
CIF: R-27.000.66-J 
Enderezo: Avda. Anxo López Pérez, s/n, 27002 Lugo 
Teléfono/fax:  982 220 100 
E-mail: info@colegiodiocesanosanlorenzo.org 

Finalidades principais 

• Xestión académica, económica e administrativa da matriculación de alumnado e 
mantemento de datos durante a etapa escolar. 

• Os datos persoais recollidos serán conservados durante o tempo establecido para o 
cumprimento das responsabilidades fiscais e as leis educativas. 

Lexitimación Consentimento do interesado para a matriculación. 

Destinatarios Non se cederán datos a terceiros, salvo obriga legal (autoridades educativas, compañías de 
seguros, etc.) 

Dereitos 

• O interesado pode, en todo momento, exercitar o seu dereito para revogar o seu 
consentimento para o tratamento dos seus datos e os datos do alumno, así como solicitar 
o acceso, rectificación ou supresión, limitación ou portabilidade dos mesmos, remitindo 
unha comunicación por escrito ao CPR Seminario Diocesano Sagrado Corazón – Colegio 
Diocesano San Lorenzo.  

• Tamén poderá o interesado presentar unha reclamación ante a Axencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) se non obtén satisfacción no exercicio dos devanditos 
dereitos. 

Máis información • https://colegiodiocesanosanlorenzo.org/contacto/  
 
 

Está interesado/a en que o CPR Seminario Diocesano – Colegio Diocesano San Lorenzo capte e reproduza os datos do 
alumno (imaxes, vídeos e nome) durante a súa participación ou presenza nas actividades desenvolvidas no Centro, 
curriculares, complementarias e extraescolares, nas publicacións de todo tipo que realice o Centro, xa sexan impresas 
ou en formato dixital (axenda escolar, orla, exposicións, páxina web do Centro, etc)? 
! Si ! Non 
 
Está interesado/a en que o CPR Seminario Diocesano – Colegio Diocesano San Lorenzo empregue as imaxes para ilustrar 
os traballos do centro, actividades do mesmo, publicacións, noticias remitidas aos medios de comunicación, visitas de 
televisións, portais de internet promovidos e mantidos dende o centro? 
! Si !Non 
 
En Lugo, a ___ de _______________ de 20____. 

 
Mediante a firma desta casa, Vd. acepta o uso dos seus datos persoais 
para todos os fins detallados con anterioridade, salvo naqueles en que 
indique expresamente o contrario marcando a casa correspondente. 

Sinatura 
 
Nome e apelidos: 
DNI: 



 

 

IMPRESO 
PREMATRÍCULA 

 
CURSO 2021-2022  

  
DATOS DE PREMATRICULACIÓN  

1º apelido  2º 
apelido  Nome  

DNI  Procedencia e Curso  

Tlf. Contacto   Correo 
electrónico 

 

Nº tarjeta SS  

Enderezo  
     

p CM Emerxencias 
Sanitarias p Curso completo 

pAnatomofisioloxía e patoloxía básicas. 
pApoio psicolóxico en situacións de emerxencia. 
pAtención sanitaria inicial en situacións de emerxencia. 
pDotación sanitaria. 
pFormación e orientación laboral. 
pLoxística sanitaria en emerxencias. 
pMantemento mecánico preventivo do vehículo. 
pTeleemexencias. 

p 
CM Guía no medio 
natural e de tempo 

de lecer 
p Curso completo 

• Técnicas de equitación. 
• Atención a grupos. 
• Organización de itinerarios. 
• Guía de alta e baixa montaña. 
• Guía de bicicleta. 
• Técnicas de tempo libre. 
• Técnicas de natación. 
• Empresa e iniciativa emprendedora. 

p CS Hixiene 
bucodental p Curso completo 

pEstudo da cavidade oral. 
pExploración da cavidade oral. 
pFisiopatoloxía xeral. 
pIntervención bucodental. 
pFormación e orientación laboral. 
pRecepción e loxística na clínica dental. 

p 
CS 

Acondicionamento  
Físico 

p Curso completo 

• Valoración da condición física e intervención en 
accidentes. 

• Actividades básicas de acondicionamento físico con 
soporte musical. 

• Acondicionamento físico na auga. 
• Control postural, benestar e mantemento funcional. 
• Formación e orientación laboral. 
• pLingua estranxeira profesional I. 

 
*A decisión última para a impartición dos ciclos dependerá da constitución dun grupo mínimo viable.   
        


